
 

ROMANIA 
JUDEŢUL  BIHOR 

COMUNA  ROSIORI 
CONSILIUL   LOCAL 

  
H O T Ă R Â R E A  Nr.14 

 din 19. 11. 2020 
privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei  consiliului local 

 
       Având în vedere prevederile prevederile O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,  art. 135, 
         În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

 
Consiliul Local al comunei Rosiori 
  

H O T Ă R Ă Ș T E 
 
Art.1 . Se aprobă ordinea de zi pentru şedinţa ordinară  a Consiliului Local Roşiori din data de  din 19. 11. 
2020,  convocată conform dispoziţiei primarului nr. 74 / 12. 11. 2020, cu suplimentarea propusă, după cum 
urmează:                                                 

 
1.  Aprobarea   indicatorilor tehnico-economici (cantităţii de lucrări  și valoarea cheltuielilor pe obiectiv) 

pentru realizarea investiției “ Reparații  la clădirea administrativă socio-culturală Roșiori” ; 
* Proiect de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.4 

2.  Actualizarea indicatorilor tehnico-economici   pentru realizarea obiectivul de investiții 
      ” Reparații DC 19 loc. Mihai Bravu, comuna Rosiori, jud. Bihor”; 

* Proiect de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.4 
3.  Modificarea  Regulamentului  de funcţionare a unităţilor economice 

pe raza comunei Rosiori; 
* Proiect de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.2 

4.  Însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de urbanism 
şi autorizare construcţii; 

* Proiect de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.4 
5.  Aprobarea contribuţiei Comunei Rosiori pentru funcţionarea compartimentului de urbanism şi 

autorizare construcţii, înfiin ţat în cadrul  Filialei Judeţene BIHOR a Asociaţiei Comunelor  
din România; 

* Proiect de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.1 
6.  Modificarea Hotărârii nr.72/30.07.2020 privind aprobarea locațiilor pentru punctele de colectare a 

deșeurilor(cu excepţia celor menajere) în localitățile din comuna Roșiori, județul Bihor 
* Proiect de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.1 

7. Diverse. 
   Art.2.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul 
prevăzut de lege, primarului comunei, prefectului județului Bihor, și se aduce la cunoștință publică prin 
depunere la Monitorul Oficial al Comunei Roșiori, în format electronic, la pagina de internet 
www.rosiori.ro, în subeticheta „HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII  DELIBERATIVE” precum și afișare la 
afișierul primăriei.     
 

 
 
 
 
 
 
         
   Hotărârea a fost adoptată cu   11  de voturi „pentru”,  0   voturi „împotrivă”,   0  „ abţineri” din totalul de 
11 consilieri în funcţie 
 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

���� …………………………….……… 
                  Bolojan Florin-Mircea 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


